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LEITURAS  

1ª leitura: At 4,8-12 = Em nenhum outro há salvação 
Salmo Responsorial: Sl 117 = A pedra que os pedreiros rejeitaram 
2ª leitura: 1Jo 3,1-2 = Veremos a Deus tal como ele é 
Evangelho: Jo 10,11-18 = O bom pastor dá a vida por suas ovelhas 
 

Primeiro olhar 
O ser para o outro realiza a pessoa porque valoriza a vida (1L), porque respeita cada pessoa como filho e filha de Deus 
(2L) e faz da sua própria existência uma entrega da vida pelo bem do outro, a exemplo do Bom Pastor (E). 

ILUMINADOS PELA PALAVRA 
Na Palavra deste 4DTP-B aparecem dois modos de relacionamento com o outro. De um lado, está o 

desejo da posse, da conquista, do poder, de se mostrar superior ao outro; de outra parte, está o relacionamento 
de quem procura ser dom, ser dádiva de vida para o outro. O ser para o outro realiza a pessoa porque valoriza a 
vida (1L), porque respeita cada pessoa como filho e filha de Deus (2L) e faz da sua própria existência uma 
entrega da vida pelo bem do outro, a exemplo do Bom Pastor (E). Esta filosofia existencial não é muito 
apreciada, do ponto de vista prático, em nosso tempo, que valoriza a busca da fama e da realização pessoal que, 
na maior parte das vezes, reflete um modo egoísta de viver.  
Amar com qual amor  

Para considerar a proposta existencial cristã, diferente da filosofia de vida imposta ao mundo de hoje, 
um ponto de partida encontra-se na Teologia de João, presente na 2ª leitura. O texto inicia-se com um convite: 
"vede que grande presente de amor o Pai nos deu". Convida a dirigir nosso olhar para o "grande presente de 
amor oferecido por Deus" (2L). Não convida a refletir sobre o "grande presente divino", mas convida a “ver”; 
convida à contemplação: contemplar o amor incompreensível de Deus para admirar-se com aquilo que Deus fez 
e faz por nós. A contemplação é um modo de entrar no mistério amoroso de Deus para compreender que o 
sentido da vida encontra-se na doação amorosa da própria vida.  

O convite de João tem ainda outra finalidade: livrar a prática da religião da rigidez provocada por 
conceitos teóricos, confrontando teses corretas e erradas. A contemplação é um movimento livre e não penetra 
o mistério divino pelos argumentos, mas pelo encantamento que envolve a beleza do mistério. Hoje, fala-se e 
explica-se muito sobre Deus em longas pregações — até mesmo em celebrações — e assim, o convite de João 
para contemplar o mistério do amor divino é esquecido. Contemplar o amor divino porque não se conhece Deus 
a não ser pelo amor e a contemplação é um caminho para experimentar o amor divino.  
Futuro desconhecido  

Outro detalhe da 2ª leitura que merece atenção refere-se ao mistério humano; ao seu futuro. João diz que 
desconhecemos o que seremos. A dimensão misteriosa quanto ao futuro coloca-se em confronto com a 
mentalidade de nosso tempo, marcado pela eficiência do presente. Uma mentalidade que limita a vida à 
eficiência, ao talento, ao sucesso imediato. Preocupados unicamente com o presente, a pessoa vive 
constantemente desafiada a demonstrar seu valor, é continuamente julgada por aquilo que faz, vive num banco 
de réu de uma sociedade que premia o sucesso e descarta os incapazes. Ao propor um futuro envolvido no 
mistério para a vida humana, João não classifica o valor existencial em base do sucesso do fazer, mas do existir. 
Não se trata de fuga, mas de esperança: vale a pena existir porque algo bem mais valioso está à espera de quem 
é filho e filha de Deus.  
Pastor e mercenário  

A filosofia existencial cristã, que valoriza o existir humano, independente de seu sucesso temporal, 
encontra o sentido da vida no Evangelho do Bom Pastor. O segredo da realização existencial consiste em doar a 
vida. O que mais caracteriza a atividade do pastor, na Bíblia, é a doação da vida. Por três vezes, num breve 
texto, João menciona que o Bom Pastor doa sua vida; a função do Bom Pastor é doar a vida. Diferente é a 
função do mercenário, que cuida das ovelhas por profissão, mais preocupado com seu salário que com a vida 
das ovelhas.  

No Evangelho do Bom Pastor, João descreve a identidade de Jesus relacionada ao amor do Pai (2L). A 
identidade do amor de Jesus não tem uma finalidade sentimental ou emotiva somente; é mais que isso: é amor 
que se manifesta concretamente pela doação da vida para que a vida do outro seja vivida. Esta é a síntese da 
filosofia existencial cristã inspirada na imagem de Deus doador da vida, proposta por Jesus no simbolismo do 



    
 

Bom Pastor. Disto decorre que a imagem de Deus que, muitas vezes trazemos conosco, vem mais da metafísica 
que da Bíblia. É a imagem do Deus grandioso, onipotente, com sinais de grandeza e de força. O Deus de Jesus 
Cristo é amor que doa sua vida ao outro. Sua força divina serve para salvar e restaurar a vida e, para isso, no 
contexto da Teologia da Encarnação, Deus humilha-se, se empobrece para oferecer vida plena aos seus filhos e 
filhas (2L). Tudo isso está simbolizado na atividade do Bom Pastor e ajuda a compreender outro ensinamento de 
Jesus: quem pretende conservar a vida para si, acaba perdendo-a (Jo 12,25), porque o segredo da vida consiste 
em doar a vida, em multiplicar a vida, como propõe a parábola dos talentos (Mt 25,14-30).  
ILUMINADOS PELAS ORAÇÕES (eucologia da missa) 
Antífona de entrada - Sl 32,5-6  
Toda a criação é uma manifestação admirável do amor divino. Contemplar a criação com o olhar Bíblico 
favorece a percepção do amor divino em todas as criaturas. Amor revelado pela sua Palavra criadora, 
convidando todos os habitantes da terra, representados naqueles que formam a assembléia litúrgica desta 
celebração, para louvar e engrandecer o nome Santo de Deus e Senhor. Uma antífona que se apresenta como 
convite para a louvação.  
Antífona de comunhão  
A exemplo da antífona de entrada, também a antífona de comunhão convida a proclamar a grandeza do amor 
divino, na imagem do Bom Pastor, que dá a vida por suas ovelhas que, por amor, é capaz de morrer pelo seu 
rebanho. A Eucaristia é apresentada como oferecimento da vida divina, no sentido que em cada Eucaristia, 
Jesus renova a doação da sua vida por amor ao seu rebanho, que é toda a Igreja.  
Proclamar a Oração eucarística III com o Prefácio da Páscoa IV Tema: “A restauração do universo pelo 

Mistério Pascal”  
ILUMINADOS PELA VIDA 

Na mensagem para Dia Mundial de Oração pelas Vocações de 2018, Papa Francisco diz que cada vida é 
fruto de uma vocação divina e indica caminhos para discerni-la porque “não estamos submersos no acaso, nem 
à mercê duma série de eventos caóticos; ao contrário, a nossa vida e a nossa presença no mundo são frutos 
duma vocação divina”. 

O Pontífice afirmou que Deus não cessa de vir ao encontro do homem e o acompanha ao longo das 
estradas “poeirentas” da vida. Nesta dinâmica, o Papa destaca três aspectos ligados à vocação pessoal e eclesial 
de cada pessoa: a escuta, o discernimento e a vida. 

Escutar — Francisco explicou que o chamado do Senhor não possui a evidência própria das muitas 
coisas que se pode ouvir, ver ou tocar na experiência diária de cada um, mas acontece de forma silenciosa e 
discreta. Por isso, “é preciso preparar-se para uma escuta profunda da sua Palavra e da vida, prestar atenção aos 
próprios detalhes do dia-a-dia, aprender a ler os acontecimentos com os olhos da fé e manter-se aberto às 
surpresas do Espírito”. 

Discernir — O Papa destacou que cada pessoa só pode descobrir a própria vocação através do 
discernimento espiritual. “Um ‘processo pelo qual a pessoa, em diálogo com o Senhor e na escuta da voz do 
Espírito, chega a fazer as opções fundamentais, a começar pela do seu estado da vida'”. Francisco apontou que 
também hoje há grande necessidade do discernimento e da profecia, de superar as tentações da ideologia e do 
fatalismo e de descobrir, no relacionamento com o Senhor, os lugares, instrumentos e situações através dos 
quais ele chama a cada um.  

Viver — O Santo Padre evidenciou que a missão cristã é para o momento presente e que a “alegria do 
Evangelho” não pode esperar pelas lentidões e preguiças de cada um. “Não nos toca, se ficarmos debruçados à 
janela, com a desculpa de continuar à espera dum tempo favorável; nem se cumpre para nós, se hoje mesmo 
não abraçarmos o risco duma escolha. A vocação é hoje!”.  
CONTEXTO CELEBRATIVO 
Celebrar o amor divino, convidando os celebrantes a contemplar a grandeza deste amor que nos faz filhos e 
filhas de Deus. Contemplar o amor divino, no simbolismo profundo do Bom Pastor como aquele que doa a sua 
vida, para que seu rebanho, formado pelos filhos e filhas de Deus, tenham vida plena.  
VAMOS CANTAR A CELEBRAÇÃO  
As canções sugeridas têm a finalidade de facilitar o repertório da celebração. Normalmente, propomos cinco canções. 
Caso, nenhuma seja conhecida, a poesia da letra poderá orientar na escolha de outra canção. Os números entre 
parêntesis indicam o número da canção, na lista após comentário. 

 



    
 

ILUMINADOS PELAS CANÇÕES 
Este 4º Domingo da Páscoa convida a cantar a oblatividade do amor divino, que se doa para que cada 

homem e mulher vivam e tenham vida plena. Outro tema, que pode ser considerado na formação do repertório 
desta celebração, é o tema vocacional, considerando ser o 4º Domingo da Páscoa dedicado às vocações 
sacerdotais e religiosas.  

Três enfoques iniciais poderão ser considerados na escolha da canção para a abertura da celebração. O 
primeiro é a bondade divina que perpassa praticamente toda a celebração; o segundo, escolher uma canção que 
destaque a espiritualidade do Bom Pastor. Uma terceira inspiração poderá ser iluminada pelo tema vocacional, 
neste caso, escolhendo uma canção vocacional conhecida da comunidade (entrada [4 ou 5).  

Considerando o simbolismo oblativo do Bom Pastor, a canção das oferendas poderá relacionar o 
momento das ofertas com o dom da vida em favor de uma vida mais digna para todos, a exemplo do Bom 
Pastor (ofertas [5]). O mesmo critério da oblatividade existencial, inspirando-se na espiritualidade do Bom Pastor, 
poderá orientar o modo de cantar o rito da Comunhão Eucarística (comunhão [2 ou 3]). Para o envio, sugerimos 
escolher uma canção com dimensão vocacional (envio [5]).  
Entrada:  
1 – “Cristo ressuscitou, aleluia” (SAL 19) (CO 305) 
2 – “Por sua morte, a morte viu o fim” (SAL 73) (CO 311) 
3 – “O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia” (SAL 903) (CO 295) 
4 – “Eu vim para que todos tenham vida” (SAL 865) (CO 164) (Cantar estrofes: 4;5;7;8)  
5 – “Sou Bom Pastor, ovelhas guardarei” (SAL 179) (CO 432) (CD (Paulus) Liturgia X; fx 12) 
Ato penitencial:  
1 – “Como ovelha perdida” (SAL 1327)  
Aclamação ao Evangelho:  
1 – “Aleluia! Alegria, minha gente” (SAL 909) (HL  fasc. 2, p. 107) 
2 – “Aleluia! O Senhor ressurgiu” (SAL 910) (CO 297) 
3 – “Cristo venceu, aleluia!” (SAL 911) (CO 275) 
4 – “Que alegria, Cristo ressurgiu” (SAL 581) (CO 286) 
5 – “Aleluia! Eu sou o Bom Pastor” (SAL 1255) (CD (Paulus) Liturgia X; fx 3 [4º Domingo]) 
Ofertas:  
1 – “Bendito sejas, rei da glória” (SAL 887) (HL, fasc. 2, p. 122)  
2 – “Em procissão vão o pão e o vinho” (SAL 254) (CO 287) 
3 – “Jesus Cristo que ressurges glorioso” (SAL 914)  
4 – “Cristo é o dom do Pai” (SAL 915) (CO 282) 
5 – “Pelos prados e campinas” (SAL 178) (CO 740) 
Comunhão:  
1 – “O pão da vida, a comunhão” (SAL 852) (CO 144)  
2 – “Antes da morte e ressurreição do Senhor” (SAL 288) (CO 288) 

3 – “Se eu não partilhar” (SAL 322)  
4 – “A mesa tão grande e vazia” (SAL 892) (CO 768) 
5 – “Ó morte onde está tua” (SAL 919) (CO 314) (CD “Liturgia XV – Páscoa Ano C”; faixa 5) 
Envio:  
1 - “Nossa vida é um louvor” (SAL 896) (CO 278) 
2 – “Nossa alegria é saber que um dia” (SAL 483) 
3 – “Pela alegria que reina em toda parte” (SAL 897) (CO 284) 
4 – “Ressuscitou! Toda Igreja proclama” (SAL 898) (CO 289) 
5 – “Senhor, eu quero te agradecer” (SAL 364)  
O QUE VALORIZAR NA CELEBRAÇÃO 
Espaço simbólico: os dois símbolos, com os quais a Liturgia da Palavra faz referência a Jesus Cristo, poderiam 
ser simbolizados no contexto celebrativo deste Domingo. Trata-se do símbolo da “pedra angular” (1L) e o 
símbolo do “Bom Pastor” (E). Outra simbologia é unir o Círio Pascal, símbolo do Ressuscitado presente na 
Igreja, com um cajado (foto), símbolo do Bom Pastor. O espaço simbólico é formado próximo da Mesa da 
Palavra e o cajado é colocado numa base escondida pela folhagem (foto).  
 



    
 

  

Frase celebrativa: uma palavra que sintetiza o contexto celebrativo deste 4º Domingo do Tempo Pascal: viver 
como o Bom Pastor, doando a vida.  
Frase celebrativa O Bom pastor dá a vida por suas ovelhas!  
Equipe de acolhida: convidar os celebrantes a confiar na bondade divina, que nos acolhe com o carinho e o 
cuidado dedicado a filhos e filhas amados.  
Frase de acolhida Bem vindo! Deus é bom; confie nele.  

Ambientação e pensamento inicial: comunicar o contexto celebrativo desta celebração com a proposta de 
viver doando a vida, a exemplo do Bom Pastor.  
Pensamento inicial 
A celebração do 4º Domingo da Páscoa é conhecida como “Domingo do Bom Pastor”. Uma celebração para revelar que 
o segredo da vida consiste em dar a própria vida e não em conservá-la de modo egoista. Neste Domingo, a intenção da 
Missa é pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas.  

Ritos iniciais 
Motivação ritual  
Apresentar aos celebrantes o convite feito por João, na 2ª leitura, com o convite para contemplar o mistério da vida 
divina e o segredo de doar a vida por amor.  
Estamos sugerindo que o ato penitencial seja cantado com uma canção tematizada no Evangelho do Bom Pastor.  
Antífona de entrada 
A terra está repleta do amor de Deus; por sua Palavra foram feitos os céus. Aleluia!  
Modelo para acolhida presidencial 
O amor do Pai, que nos aceita como filhos e filhas, a bondade de Jesus Cristo, o Bom Pastor, que nos convida a segui-
lo, e a graça do Espírito Santo, que nos anima a responder ao chamado divino, estejam sempre convosco.  
T – Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
Modelo de monição inicial 
Neste Domingo do Bom Pastor, somos convidados a contemplar o mistério divino para compreendermos que o sentido 
da nossa vida consiste em negar o egoísmo para viver oblativamente, doando a própria vida.  
Se isso nem sempre foi uma realidade em nossas existências, cantemos o perdão divino. (pausa silenciosa) 

Ato penitencial:  Modelo para o ato penitencial — CANTADO 
Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida Eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie Eleison (x3) 
Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim, pecador por tua cruz.Christe Eleison (x3) 
Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida vê as lagrimas do meu coração e salva-me! Kyrie Eleison 
(x3)  
P – Deus, Pastor bondoso, que nos conduzis nos caminhos do bem, perdoai nossos pecados e guiai-nos aos prados 
celestes para convosco viver na vida eterna. T – Amém!  
Modelo de motivação para o rito do glória 
Felizes porque somos acolhidos como filhos e filhas de Deus, cantemos o amor divino com nossa glorificação.  

Oração do dia: Oremos 
P - Deus eterno e todo poderoso, abri nossos ouvidos à voz do Bom Pastor, enviai operários à vossa messe e conduzi-
nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do Pastor. 

PNSJC T – Amém! 

Liturgia da Palavra 
Motivação ritual  

Diferentemente do que propõe a sociedade atual, de empenhar-se para buscar sempre o sucesso, a espiritualidade do 
Bom Pastor propõe o sentido existencial pela oblação da vida.  
Orientação ritual 
Convidar um vocacionado(a) da comunidade para proclamar as intenções da oração dos fiéis.  
 



    
 

Proposta para a homilia 
Objetivo: os valores existenciais propostos pela sociedade de nosso tempo são diferentes da proposta e da filosofia e 
espiritualidade existencial cristã. A sociedade prima por um modo de egoísmo, favorecendo o sucesso pessoal, ao passo 
que a espiritualidade de vida cristã fundamenta-se na espiritualidade de doar a vida para que todos vivam.  

Dinâmica: dinamizar a proposta de homilia projetando as seguintes imagens: (1) foto ilustrativa de pessoas em busca do 
sucesso empresarial; (2) representação Bíblica do Bom Pastor; (3) foto de pessoas sendo solidárias ou partilhando 
amizade.  

Modelo de motivação para a Profissão de fé 
Porque cremos que o segredo da vida consiste em doar a própria vida e não em conservá-la egoisticamente, renovamos 
nosso compromisso de oblação existencial professando nossa fé: Creio em Deus...  
Oração dos fiéis: Senhor, escutai nossa prece!   
P – Felizes por sermos adotados como filhos e filhas de Deus, apresentemos ao Pai celeste as nossas 

necessidades e intercedamos a graça de viver doando nossas vidas.  

Para que os cristãos do mundo inteiro sejam tocados pela graça de Deus e respondam generosamente com um 
serviço em favor da vida, rezemos ao Senhor:  
T – Senhor, escutai nossa prece!  

Para que todos os vocacionados procuram responder oblativamente ao chamado divino, fundamentando suas 
vidas na pedra angular que é Jesus Cristo, rezemos ao Senhor:  
T – Senhor, escutai nossa prece!  

Para que todos nós, que no dia do Batismo recebemos a graça da filiação divina, correspondamos 
generosamente cultivando os valores do Reino de Deus, rezemos ao Senhor:  
 T – Senhor, escutai nossa prece!  
Para que Jesus Cristo, o Bom Pastor, abençoe o seu rebanho com vocações sacerdotais e religiosas, de modo 
especial entre os nossos jovens, rezemos ao Senhor:  
T – Senhor, escutai nossa prece!  

Para que o Ano do Laicato desperte nos leigos a consciência vocacional de que serem fermento que leveda a 
vida social do mundo, rezemos ao Senhor:  
T – Senhor, escutai nossa prece!  

P – Deus bondoso, que ao doar vossa vida concedei-nos a graça de sermos vossos filhos e filhas, acendei em 

nós o desejo de doarmos nossas vidas a exemplo de vosso Filho, o Bom Pastor, que convosco vive e reina pelos 

séculos dos séculos. T – Amém!  
Liturgia Sacramental 
Motivação ritual  

A contemplação do amor divino é um modo de penetrar no mistério divino. É o conhecimento do amor divino 
experimentado pela admiração e pelo encantamento.  
Membros da Pastoral Vocacional e vocacionados da comunidade poderão ser convidados para levar as oferendas, na 
procissão ofertorial, em nome da assembléia celebrante.  

Procissão das ofertas: viver não para si mesmo, mas para doar a vida, é a proposta cristã que dá sentido à 
existência. Quem assim vive torna-se um convidado e uma convidada especial para participar da procissão das 
oferendas.  
Orate fratres 
Orai, irmãos e irmãs, para que a doação de nossas vidas torne as oferendas da Igreja aceitas por Deus Pai todo-
poderoso. T – Receba o Senhor por tuas mãos 
Oração sobre as oferendas 
Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e 
sejam fonte de eterna alegria. PCNS T – Amém!  

Oração eucarística:  
Modelo de monição para a Oração Eucarística 
Somos convidados a contemplar silenciosamente o mistério do amor divino presente na Eucaristia.  

Preparação para a comunhão 

Motivação ritual  

A Eucaristia é a expressão sacramental mais evidente da espiritualidade do Bom Pastor, doador da vida. Na Eucaristia, 
nós recebemos a vida divina doada pelo Bom Pastor. 
Convite para o Pai nosso 
Como filhos e filhas de Deus e conduzidos pela voz do Bom Pastor, rezamos juntos: Pai nosso...  
 Proposta de saudação da paz 
Manifestemos com um gesto fraterno nosso compromisso de doação da vida e com a construção da paz.  
Proposta de convite para a comunhão 



    
 
Eu sou o Bom Pastor! Eu dou a minha vida pelas ovelhas! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.  
Antífona de comunhão 
Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia! 
Oração depois da comunhão 
Velai com solicitude, ó Bom Pastor, sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que 
remistes pelo sangue de vosso Filho, que vive e reina para sempre. T – Amém!  

Ritos finais 
Motivação ritual  

O segredo da vida consiste em não guardá-la egoisticamente para si, mas em doá-la para que a vida seja vivenciada 
dignamente por todos.  
O compromisso concreto poderá ser feita pelo padre, como proposto abaixo, ou poderá ser um breve testemunho de um 
religioso ou de uma religiosa ou, ainda, a Pastoral Vocacional poderá propor seu trabalho na comunidade e convidar os 
jovens para participar dos encontros vocacionais da comunidade.  
Depois do compromisso concreto, todos rezam pelas vocações com a oração que segue ou outra prece, conhecida na 
comunidade.  
Estamos sugerindo uma fórmula de bênção solene inspirada no contexto celebrativo deste Domingo. Outra possibilidade 
é servir-se da bênção solene da Páscoa que se encontra no Missal Romano, p. 523, n. 7. 
Compromisso concreto: assim como o Bom Pastor revela a dinâmica de entregar a vida por amor, cada celebrante é 
desafiado a fazer da sua existência uma oblação da própria vida. Para o Ano do Laicato, este é um compromisso 
essencial, do ponto de vista da espiritualidade do leigo, na Igreja. A doação da vida é o principal motivo e a motivação 
essencial para alguém responder à vocação religiosa ou sacerdotal na Igreja.  
Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas 
Divino Salvador, Jesus Cristo,concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo de vosso amor, totalmente doados à 
edificação da vossa Igreja. 

 
E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, dos religiosos e religiosas,vós que sois nossa força suplicante, socorrei-os a todos 
os consagrados, nos trabalhos e dificuldades que se encontrarem. 
 
Virgem Mãe e Rainha dos Apóstolos, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio e aos religiosos, suscitai 
novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai nossos seminaristas, para que sejam mais tarde, dignos Ministros do 
Altar, santos e dedicados pastores do povo Cristão Assim seja! 
Proposta de bênção final  
P – O Senhor esteja convosco T – Ele está no meio de nós  
P – O Deus da Vida, que hoje restaurou vossas forças, vos conduza aos prados eternos e vos conceda, desde agora, a 
vida em plenitude.T – Amém!  
P – Jesus Cristo, a Porta por onde passam as ovelhas que formam o rebanho do Bom Pastor, vos conceda a graça da 
liberdade e da Salvação. T – Amém!  
P – O Espírito Santo que habita em vós, vos torne pacientes e promotores da bondade na comunidade e na sociedade. 
T – Amém!  
P – E a bênção de Deus todo-poderoso Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça convosco hoje e 
sempre.T - Amém!  

A despedia e o envio dos celebrantes poderão ser feitos assim: 
O segredo da felicidade consiste em doar a vida! Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.  

LITURGIA DA PALAVRA (leituras) 
Atenção 
No quadro abaixo estamos propondo uma monição geral da Liturgia da Palavra, que poderá ser feita pelo sacerdote ou 
pelo comentarista. Esta monição elimina as motivações de cada uma das leituras.  

 

A Salvação da nossa vida encontra-se somente em Jesus Cristo, pedra rejeitada pelos construtores. O sentido 

de nossa vida encontra-se na contemplação do amor divino, que nos acolhe como seus filhos e filhas, e em 

fazer de nossa existência a doação da própria vida, a exemplo do Bom Pastor.  

 

Primeira leitura - At 4,8-12 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
Naqueles dias 
Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: 
"Chefes do povo e anciãos: 
 hoje estamos sendo interrogados 
 por termos feito o bem a um enfermo 
 e pelo modo como foi curado. 

 Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de 
Israel: 
é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, 
- aquele que vos crucificastes 
e que Deus ressuscitou dos mortos  
que este homem está curado, diante de vós. 
Jesus é a pedra, que vós os construtores 
desprezastes e que se, tornou a pedra angular. 
Em nenhum outro há salvação, 



    
 

pois não existe debaixo do céu outro nome 
dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos 
 
 Palavra do  Senhor. 
 Graças a Deus 
 
Salmo Responsorial – Sl 117 

A pedra que os pedreiros rejeitaram   

tornou-se a agora a pedra angular.  

 
Dai graças ao Senhor, porque ele é bom. 
 Eterna é a sua misericórdia!" 
É melhor buscar refúgio no Senhor,  
do que por no ser humano a esperança; 
é melhor buscar refúgio no Senhor,  
do que contar com os poderosos deste mundo! 
 
A pedra que os pedreiros rejeitaram   

tornou-se a agora a pedra angular.  

 
Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes 
e vos tornastes para mim o Salvador! 
A pedra que os pedreiros rejeitaram,  
tornou-se a agora a pedra angular. 
Pelo Senhor  que foi feito tudo isso:  
Que maravilhas ele fez a nossos olhos! 
 
A pedra que os pedreiros rejeitaram   

tornou-se a agora a pedra angular.  

 
Bendito seja, o em nome do Senhor  
aquele que em seus átrios vai entrando! 
Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço! 
Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores! 
Dai graças ao Senhor, porque ele é bom!  
'Eterna é a sua misericórdia!" 
 
A pedra que os pedreiros rejeitaram   

tornou-se a agora a pedra angular.  

 

Segunda leitura  - 1Jo 3,1-2 

Leitura da Primeira carta de São João 
 
Caríssimos 
Vede que grande presente de amor o Pai nos deus: 
de sermos chamados filhos de Deus. 
E nós o somos! 
Se a mundo não nos conhece, 
é porque não conheceu o Pai.  
Caríssimos, desde já somos filhos Deus, 
mas nem sequer se manifestou o que seremos! 
Sabemos que, 

quando Jesus se manifestar, 
sermos semelhantes a ele, 
porque o veremos tal como ele é 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 

 

Aclamação ao Evangelho: Jo 10,14 

Aleluia! Aleluia! Aleluia!  

Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor. 
Eu conheço minhas ovelhas 
E elas me conhecem.  
 

Evangelho: Jo 10,11-18 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
segundo João 
 
Naquele tempo, disse Jesus: 
Eu sou o bom pastor. 
O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. 
O mercenário, que não é pastor 
e não é dono das ovelhas, 
vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, 
e o lobo as ataca e dispersa. 
Pois ele é apenas um mercenário 
e não se importa com as ovelhas. 
Eu sou o bom pastor. 
Conheço as minhas ovelhas, 
e elas me conhecem 
assim como o Pai me conhece 
e eu conheço o Pai. 
Eu dou minha vida pelas ovelhas. 
Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil: 
também a elas devo conduzir; 
elas escutarão a minha voz, 
e haverá um só rebanho e um só pastor. 
É por isso que o Pai me ama, 
porque dou a minha vida 
para depois recebê-la novamente. 
Ninguém tira a minha vida, 
eu a dou por mim mesmo. 
tenho poder de entregá-la 
e tenho poder de recebê-la novamente. 
essa é a ordem que recebi do meu Pai" 
 
Palavra da Salvação. 
Glória a vós, Senhor. 
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REFLEXÃO CELEBRATIVA (proposta de homilia) 
 
1 – Valores existenciais de nossos dias  
Os valores existenciais de nossos dias fazem com que a parábola do Bom Pastor pareça impraticável. Os 
principais valores de nossos tempos consideram o bem estar pessoal, o sucesso, uma carreira promissora com 
ganhos a curto prazo e assim por diante. A filosofia existencial de nossos dias, é preciso reconhecer, fala muito 
de amor, de respeito pelas diferenças e destaca o altruísmo nos momentos de tragédias... Mas, esquecer-se de si 
mesmo para se dedicar diariamente ao outro, para diariamente doar a vida, é um assunto pouco considerado e 
até rejeitado nos debates sociais. Hoje, a educação tem como objetivo o sucesso pessoal. Muitas escolas têm 
como meta preparar seus alunos para passar no vestibular; depois colocam um outdoor mostrando o sucesso do 
seu ensino. Não se percebe uma educação para a vida, mas para o sucesso pessoal. Quem consegue é aplaudido, 
quem não consegue é descartado.  
 
2 – Dar a vida pelo bem do outro  
Falava da dificuldade de acolher os valores da parábola do Bom Pastor porque a parábola contradiz a filosofia 
existencial que prega o empenho para se ter sucesso. Em vez de pensar no sucesso pessoal, Jesus repete por três 
vezes o mesmo refrão: “dar a vida pelas ovelhas”. Não sugere transformar a vida em sucesso pessoal, mas 
transformar a vida em oblação para o outro. Esta proposta de doação da vida não é noticiada e nem se mostra 
atrativa atualmente. Quando muito é admirada à distância. Hoje, celebramos o Dia de Oração pelas Vocações 
Sacerdotais e Religiosas. Não deveríamos pedir somente mais padres, mais religiosos, mais religiosas; 
precisamos interceder a Deus que chame pessoas para fazer de Jesus e do seu Evangelho a pedra angular de 
suas existências, como dizia a 1ª leitura, e para adotar o estilo de vida e a espiritualidade do Bom Pastor.  
 
3 – Dar a vida é o segredo da vida  
O segredo da vida consiste em doar a vida. É o que se percebe quando meditamos a passagem do Bom 
Pastor. O que caracteriza a atividade do pastor, na Bíblia, é a doação da vida. Por três vezes, num breve texto, 
João menciona que o Bom Pastor doa sua vida. Diferente é a função do mercenário, que cuida das ovelhas por 
profissão, mais preocupado com seu salário que com as ovelhas. É assim que João descreve a identidade de 
Jesus, que deveria ser a nossa identidade de filhos e filhas de Deus, como ouvimos na 2ª leitura. A identidade 
de Jesus caracteriza-se pela prática do amor concreto e isto acontece pela doação da própria vida, para que o 
outro possa viver. Este é o modelo cristão de viver. Este é o segredo de uma vida feliz. Não viver para si 
mesmo, mas viver para doar a vida, como ensina a passagem do Bom Pastor. Do ponto de vista vocacional, esta 
é a proposta radical que vem do Bom Pastor: chamado para doar a vida a Deus e para o bem da humanidade. 
Amém!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

Primeira leitura - At 4,8-12 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 
Naqueles dias 
Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: 
"Chefes do povo e anciãos: 
 hoje estamos sendo interrogados 
 por termos feito o bem a um enfermo 
 e pelo modo como foi curado. 
 Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel: 
é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, 
- aquele que vos crucificastes 
e que Deus ressuscitou dos mortos  
que este homem está curado, diante de vós. 
Jesus é a pedra, que vós os construtores 
desprezastes e que se, tornou a pedra angular. 
Em nenhum outro há salvação, 
pois não existe debaixo do céu outro nome 
dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos 
 
 Palavra do  Senhor. 
 Graças a Deus 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Segunda leitura  - 1Jo 3,1-2 

Leitura da Primeira carta de São João 
 
Caríssimos 
Vede que grande presente de amor o Pai nos deus: 
de sermos chamados filhos de Deus. 
E nós o somos! 
Se a mundo não nos conhece, 
é porque não conheceu o Pai.  
Caríssimos, desde já somos filhos Deus, 
mas nem sequer se manifestou o que seremos! 
Sabemos que, 
quando Jesus se manifestar, 
sermos semelhantes a ele, 
porque o veremos tal como ele é 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 

 

 


